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 الناصر )األردن( أنوار(      اللغة اإلنجليزية: أ./ تارتي)جامعة  وشهنبوة طمفا: اللغة العربية: د./ مراجعة المقال

ص
ّ
 :ملخ

ة دول حول السيادة على أجزاء مختلفة منه،  يعتبر بحر الصين الجنوبي ساحة نزاع إقليمي بين عدَّ

فإن  كومع ذل والصين املتحدة الواليات بين املفاوضات طاولة على الجنوبي الصين بحر قضية تكن لمو 

قد ارتفعت تدريجيا إلى مستوى  بحر الصين الجنوبيالتوترات بين الواليات املتحدة والصين بشأن 

بسبب السياسة التوسعية للصين في الجزر املتنازع عليها عبر استصالحها وبناء مطارات  ،استراتيجي

إلى إحداث لك ذفي ظل سعي الصين نحو فرض نظام الدفاع الجوي الذي قد يؤدي و وقواعد عسكرية،

على  فعلية سيطرة تكتسب الصين أن من األمريكية املخاوفزادت تغيير جذري للوضع القائم في املنطقة، 

، وهذا ما قد وحلفائها املتحدة للواليات واقتصادية وسياسية استراتيجية أهمية ذو مجال منطقة تعتبر

رغم أن االستراتيجية األمريكية ال تزال  في املستقبل،مع الواليات املتحدة يدخل الصين في صدام مباشر 

  لحماية حلفائها في املنطقة والحد من النفوذ الصيني،تعتمد على استراتيجية االحتواء اتجاه الصين 

 .القوة البحرية اإلقليمي؛األمن  االستراتيجية؛ ؛بحر الصين الجنوبي الكلمات املفتاحية:

 

Abstract: 
The South China Sea is a scene of a regional conflict among several 

countries about sovereignty over different parts of it. Even though the issue of 

South China Sea was not on the negotiating table between the United States and 

China, tensions between the United States and China over the South China Sea 

have gradually risen to a strategic level, because of China's expansionist policy on 

the disputed islands through the reclamation and construction of airports and 

military bases. As China seeks to impose an air defence system that could radically 

change the status quo in the region, US fears that China is gaining effective 

control of an area considered to be an area of strategic, political and economic 
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importance to the United States and its allies. This may involve China in direct 

conflict with the United States in the future, although the US strategy still relies on 

a strategy of containment toward China to protect its allies in the region and limit 

Chinese influence. 

key words: South China Sea, Strategy, Regional Security, sea power. 

 

ّ:مةمقّدّ
 اعتمدت الصين بعد نهاية الحرب الباردة على نهج واقعي في بناء تصورها لألمن القومي نظ

ً
را

( مع عدة تشترك في نزاع حدودي )بري وبحري حيث أنها املليئة بالتهديدات، لطبيعة البيئة املحيطة بها و 

ن الجنوبي،  حيث يتمتع هذا األخير دول أبرزها في الوقت الراهن هو النزاع الحدودي في منطقة بحر الصي

  للتجارة العاملية نظًرا لكونه بوابة لعبور أكثر من ن
ً
 حيويا

ً
 بحريا

ً
صف بموقع استراتيجي إذ أنه يمثل شريانا

األسماك  باإلضافة إلى مصائدحيازته على مخزون مهم من املوارد الطاقوية، السفن التجارية في العالم، و 

الصين لضمان أمن املعابر البحرية املطلة على  بحر الصين الجنوبي بهدف الغنية خاصة في ظل سعي 

الحصول على إمدادات مستقرة من الطاقة باعتبارها قوة دافعة القتصادها الصاعد،  كما أن الوجود 

الشرقي بغرض حماية دول املنطقة البحري في بحر الصين الجنوبي و  العسكري األمريكي من خالل أسطولها

 ألمنها القومي حيث أدى هذا التواجد إلى خلق توجس صيني من أي اع
ً
تداء خارجي تعتبره الصين تهديدا

 لهم، و من هذه القوة العسكرية التي ير 
ً
 مباشرا

ً
 لدور الصين في املنطقة. و تون فيها تهديدا

ً
من جهتها حجيما

تفوقها اإلقليمي ى تسعى الواليات املتحدة الحتواء الصعود العسكري الصيني في املنطقة للحفاظ عل

ل تهديد الصين االلتزام بحماية حلفائها في املنطقة خاصة في ظل وجود مخاوف حقيقية حو والعالمي و 

وهذا ما فتح نقاش كبير بين  ،"سبراتلي"سعيها لفرض منطقة للدفاع الجوي في جزر للمالحة البحرية و 

الجديدة في بحر الصين  الصين الستراتيجيةلة الباحثين في املجال األمني واالستراتيجي حول األبعاد املحتم

 .على أمن واستقرار املنطقةتحدة و تأثيرها على التنافس االستراتيجي مع الواليات املالجنوبي و 

ّاإلشكالية:

إلى أي مدى يمكن الستراتيجية التوسع الصيني في منطقة بحر الصين الجنوبي أن تؤدي إلى صدام 

 ؟مريكية وحلفائها في املنطقةتحدة األ مباشر مع الواليات امل

 األسئلة الفرعية:

 ؟لبحر الصين الجنوبي ما هي األهمية االستراتيجية

 كيف يمكننا تفسير تنامي القوة العسكرية الصينية في ظل الوضع اإلقليمي الراهن؟

 ؟يكيف يؤثر التنافس الصيني األمريكي على األمن اإلقليمي في منطقة بحر الصين الجنوب

ّالفرضية:

إن استمرار الصين في فرض سياسة األمر الواقع في بحر الصين الجنوبي سوف يؤدي إلى إمكانية 

 .ات املتحدة و حلفائها في املنطقةوجود صدام عسكري مباشر مع الوالي
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ّأهداف الدراسة:

صورة دقيقة ملنطقة بحر الصين الجنوبي من بصانعي القرار ول الدراسة تزويد الباحثين و تحا

طبيعة الصراع املوجود فيه بين كل و  ،الستراتيجية في جانبها العسكري واالقتصادييد أهميته اخالل تحد

تملة على األمن اإلقليمي دراسة آثارها املحو  ،الواليات املتحدة من جهة أخرى  معمن الصين وجيرانها و 

 .للمنطقة

املتحدة في منطقة بحر الواليات راتيجي املوجود بين الصين و كما تسعى إلى تحليل التنافس االست

الصين الجنوبي خاصة في ظل التحوالت الجيوستراتيجية التي تشهدها املنطقة من خالل استمرار الصين 

 فرض سياسة األمر الواقع عبر القوة العسكرية. و  ،التوسعية في كافة جزر املنطقة في سياستها

ّمناهج الدراسة:

 الوصفي: املنهاج

ذلك بغرض وصف وتحليل حيثيات على غرار املنهاج الوصفي، و  اهجتستفيد الدراسة من عدة من

التي اعتمد عليها كل طرف،   االستراتيجياتي بحر الصين الجنوبي واألدوات و الصراع بين الصين والواليات ف

الواليات املتحدة جود بين الصين و خاصة في ظل التنافس املو ت األمنية املتوقعة في املنطقة، والتحديا

 .لتوسع الصيني في العديد من الجزر اصة مع تنامي اوحلفائها خ

 املنهاج التاريخي: 

املطلة على بحر  الدول ثيات النزاع املوجود بين الصين و وظفنا املنهاج التاريخي بغرض تتبع حي

لصيني وردود أفعال دول التطورات التي نتجت عنه،  من خالل تتبع مسار التوسع االصين الجنوبي و 

 األمريكية حيال النزاع. االستراتيجيةتطور دراسة اإلقليم و 

ّالزماني للدراسة:املكاني ّواإلطار 

تركز هذه الدراسة على منطقة بحر الصين الجنوبي باعتبارها منطقة للتنافس اإلقليمي بين القوى 

برى في التي تحظى بأهمية كوباعتبارها، و  الكبرى في القارة اآلسيوية بقيادة كل من الصين والواليات املتحدة

ومن الناحية الزمنية تركز هذه  األمريكية، وتعتبر أيضا مجال إقليمي حيوي للنفوذ الصيني، االستراتيجية

، حيث شهدت هذه الفترة  تصاعد النزاع بين 2017حتى سنة و الدراسة على بداية منتصف التسعينات 

حث عن مصادر جديدة للطاقة الدول املطلة على البحر، وبداية الطفرة االقتصادية للصين وسعيها للب

 عبر التوسع اإلقليمي والسيطرة على العديد من الجزر املوجودة في بحر الصين الجنوبي.

ّخطة الدراسة:

 .مقدمة

 مالمح النزاع في بحر الصين الجنوبي األول: املبحث

 األمريكية في بحر الصين الجنوبي -الصينية االستراتيجية الثاني: املبحث

 بحر الصين الجنوبيفي منطقة  التحديات املستقبلية للتنافس اإلقليمي الثالث: املبحث

ّ.خاتمةال
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ّاملبحث األوّل

ّالجنوبي ينمالمح النزاع في بحر الص

يوحي بإمكانية خالل السنوات األخيرة بشكل  منحى خطير في بحر الصين الجنوبي لقد أخذ النزاع 

 ذلك و  لحله أو إدارته، العسكريةاللجوء لتوظيف القوة 
ً
ليس لألمن اإلقليمي في  باعتباره يشكل تهديدا

سنحاول من خالل . و ة التجارة العامليةكمنطقة شرق وجنوب شرقي آسيا فقط، ولكن لألمن العالمي وحر 

أهمية هذا البحر االستراتيجية  هذا املبحث توصيف مالمح النزاع في بحر الصين الجنوبي باستعراض

 العودة إلى تاريخ النزاع حوله.و 

ّلبحر الصين الجنوبي االستراتيجيةاألهمية  طل  األول:امل

 "تايوان"و "فوجيان"و "قوانغش ي"و "قوانغدونغ""يقع بحر الصين الجنوبي بالقرب من مقاطعات  

ط الهادي يفصله عن املحيبالطرف الجنوبي ملضيق تايوان، و وينفصل عن بحر الصين الشرقي في الشمال، 

حد شبه جزيرة الهند يخبيل سوندا الكبرى في الجنوب، و حيط الهندي أر وعن املجزر الفلبين في الشرق، 

ومضيق ملقا  "سولو"بحر و  "باش ي"املاليو في الغرب ويربطه باملحيطين الهادي والهندي قناة الصينية و 

  .(1)"نانشا""و "تشونغشا"و "شيشا"و "دونغشا"مجموعة الجزر األربعة: و  "هوانغيان"و "هاينان"أهم جزره و 

أهمية قصوى في أذهان املخططين االستراتيجيين منذ  "سبراتلي"تل املوقع االستراتيجي لجزر اح

 من مالمح الحياة على جزر بحر الصين نهاية الحرب العاملية األولى، و 
ً
رغم أن هناك عدد قليل جدا

بما يكفي مدارج كبيرة أن يكون لديهم  ين بها ألنه يمكنللمطالب استراتيجيةالجنوبي فإن لها قيمة 

حيث أن من حيث الحركة التجارية للسفن،  املتاخمة ألحد أهم املناطق الستيعاب الطائرات التكتيكية

إلى الصين وبقية دولة ما أن تتدخل في التجارة من و  الحصول على السيادة يوفر موطئ قدم قد تمكن

والسبب من ذلك،  وأبعد لى املستوى القريب واملتوسط،رغم أن هذا مستبعد عشمال شرق آسيا، 

د كبير مالمح الرئيس ي وراء أي من املطالبين أيضا أنه من يمتلك العديد من هذه الجزر يمتلك إلى ح

 م 12إما معها بعض الحقوق ملوارد املياه، إذ أن السيادة على هاته الجزر تحمل  األرض فوق املياه،
ً
يال

هذا ما يمكنها من ميل بحري و  200الخالصة قتصادية أو ميزة املنطقة االللمياه اإلقليمية املحيطة، 

 .(2)".إلخ.املعادن.على غرار صيد األسماك والنفط والغاز و  االستفادة من الثروات املحيطة بهذه الجزر 

  للتجارة العاملية نظًرا لكونه بوابة لعبور أكثر من
ً
 حيويا

ً
 بحريا

ً
نصف السفن  كما أنه يمثل شريانا

قدَّ التجارية في العالم، 
ُ
ها تلك السفن بأكثر من وت

ُّ
قل

ُ
ا،  وهي  5ر قيمة البضائع التي ت تريليون دوالر سنويًّ

عادل ما يزيد على إجمالي الناتج املحلي للهند واتحاد دول جنوب شرق آسيا )آسيان( مجتمعة، 
ُ
كما  قيمة ت

إلمكانات النفطية يعتبر منطقة غنية باملوارد الطاقوية حيث أشارت هيئة املسح الجيولوجي األمريكية إلى ا

بينما التقديرات الصينية متفائلة حيث ترى أن إجمالي االحتياطيات يمكن مليار برميل،  28لإلقليم بحوالي 

 هي من في بحر الصين الجنوبي بأكمله،  و مليار برميل  213أن يصل إلى 
ً
أغلب االحتياطات املكتشفة  حاليا
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وب الصين موجودة في كل من بروناي وماليزيا الغاز ومعظم الحقول املستكشفة في مناطق بحر جن

 .(3)"واندونيسيا وتايالند وفيتنام والفلبين

كما يعتبر بحر الصين الجنوبي إحدى بؤر التوتر الكبرى في شرق آسيا،  وهناك صراع على احتالل  

 ضع جزر باإلضافة إلى محاولة و ال يتجاوز حجم بعضها بضعة صخور، أكبر عدد ممكن من جزره التي 

 حيث يشهد تناصناعية ألغراض اقتصادية و 
ً
فًسا محموًما بين أمنية على غرار ما تقوم به الصين حاليا

إذ تتصاعد القوة العسكرية للصين،  خاصة قوتها البحرية،  وتحاول الواليات املتحدة  أميركا والصين،

 .(4)"في املنطقة الحد منها للحفاظ على تفوقها اإلقليمي والعالمي وااللتزام بحماية حلفائها

ّيخ النزاع على بحر الصين الجنوبيتاّر املطل  الثاني:

 والشعاب والصخور  الجزر  على املجاورة الدول  من عدد تتشارك الصين في نزاع طويل مع 

لصين الجنوبي حيث تدعي ا الصين بحر في املجاورة البحرية املناطق من الصلة ذات املرجانية، واملطالب

، كما sparatlyالفيتنام أحقيتها في السيادة على بعض أو كل جزر "سبراتلي" لفلبين و وكل من تايوان وا

تتنازع الصين مع فيتنام على جزر "باراسيل" ويوجد نزاع آخر على سلسلة من الجزر في بحر الصين 

 وبيالجن الصين بحر أن أرض في هذا الصدد ترى الصين (5)بروناي."وبي بين كل من الصين وماليزيا و الجن

 الصينية الخرائط على النحو هذا على مرة ترسميها ألول  تم قدو  صينية سيادة هي أرض ذات مجملها في

 أن وبما، "U"على شكل حرف  خط أو "nine dashed" بما يسمى ، محاطة1930 إلى تاريخها يعود التي

 في الصين ةوجمهوري الشعبية الصين جمهورية تأسيس قبل الصين جمهورية في نشأت الخرائط هذه

  تايوان
ً
 ادعاءات مع تتعارض املطالب هذه ملطالبها في األراض ي التاريخية حيث استمرت أصبحت أساسا

  والشعاب الجزر  جميع أو بعض بشأن األخرى  القوى 
ً
 ميل بحري  200 حدود في تقع التي تلك وخصوصا

 .(6)"األخرى  الدول  السواحل من

 على املطالبين راف بحر الصين الجنوبي يلزم جميعتم توقيع إعالن السلوك بين أط 2002في عام 

الدولي حيث   القانون  لقواعد طبقا سلوكهم إجراءو فردية،  مطالب إلى سعيها في القوة استخدام نبذ

، تر 
ً
 لألطراف"اجعت على إثره التوترات قليال

ً
لكن هذا الوضع لم يدم  ،(7)على الرغم أنه غير ملزم قانونيا

 خاصة مع إعالن ا
ً
حيث  2009 في املتحدة األمم إلى شفوية مقدمة مذكرات عدة في بوضوح لصينطويال

 القاري،  والجرفاإلقليمي،  بها، والبحر الخاصة الخالصة االقتصادية تابعة للمنطقة الجزر  هذه تعتبر

 قانونية ألن من بين األحكام من الناحية للغاية كبيرة إضافية تخلق مشكلة مطالب بحرية يجعل مما

 االقتصادية للدولة واملنطقة اإلقليمي أن البحر( 121 املادة)1982البحار  قانون  اتفاقية في دةالوار 

 شأنه من البشرية، وهذا الحياة على الحفاظ القادرة على على الجزر  إال تعلن أن يمكن ال الخالصة

 فة إلى أحكامالصين. هذا باإلضا موقف مع هو ما يتناقضو الصخور،  الهياكل االصطناعية أو استبعاد

 الوسط خط بقدر ممكن حد أقص ى إلى تمتد أن يمكن الخالصة االقتصادية املنطقة أخرى توضح أن

 يمكن املتبادلة، وال تخضع للمفاوضات ميل بحري  200 تداخل منطقة في حالة بين البلدين السواحل بين

 .(8)إعالن ملكيتها من جانب واحد"
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 جدير باإلشارة أن املوقف األمريكي جو 
ً
 لسياسات الصين التوسعية داعيا

ً
لحل النزاع  اء رافضا

 نيسان آسيا شرق  جنوب دول  ملنظمة عشرة السادسة برز بشكل علني من خالل القمةبالطرق السلمية، و 

 في التوتر "استمرار أن فيها اعتبرت كلمة كلينتون" "هيالري  األميركية الخارجية وزيرة ألقت عندما 2010

 آلية إيجاد بضرورة املنطقة"، وطالبت في األميركية االستراتيجية املصالح قّوضي الجنوبي الصين بحر

 القوة أن رأت لكنها الجاري  بالنزاع منها لكثير عالقة ال دولة 12 ذلك على النزاع ووافقت لحل دولية

ع التفاهم من تجعل للصين املتصاعدة
َّ
 .(9)"معنى ذا ليس سنوات ثماني قبل املوق

  الفلبينيين املشرعين من مجموعة وصلت 2011 تموز  /يوليو 20 وفي 
ً
 يه "تشونغ جزيرة إلى جوا

املنطقة  على بلدهم بسيادة ادعاء في الجزيرة، أرض على الفلبيني العلم ورفعت البحر، في الواقعة داو"

  مما اعتبرته الصين
ً
 ياهوامل الصين جنوب بحر أن خطير، مؤكدة بشكل أراضيها وسالمة لسيادتها انتهاكا

 إلى مما اضطر الفلبين إلى رفع شكوى  ،(10)"التاريخ يثبت كما الصين أراض ي من يتجزأ ال جزء به املحيطة

 ، الذي"التسع النقاط" خط يسمى بما بعدم االعتراف فيها تطلب 2013الدولية سنة  التحكيم محكمة

ليؤكد  2016يوليو  13صادر محكمة التحكيم الدولي ال جاء قرارالصين،  و  بها تطالب التي املنطقة يحدد

 الصين ببحر التسعة القطاعات خط في تاريخية بحقوق  الصين ملطالبة قانوني أساس يوجد بأنه ال

 وعدم بالدعوى  االعتراف الجنوبي، غير أن الصين رفضتهم بشكل مطلق حيث أعلنت بشكل مسبق عدم

  للحكم ورفضها القضية تلك في املحكمة تدخل قبول 
ً
 الدعوى  أن بكين ترى أن عتبارا على كان، أيا

 البحار و  لقانون  املتحدة األمم واتفاقية الدولي القانون  قواعد وتخرق  مسيسة
ً
 إعالن إلى ذلك استنادا

 من التاريخية والحقوق  الحدود ترسيم خالفات باستثناء الذي ترى من خاللهو  2006 عام أصدرته

 طرف وليس للتحكيم اللجوء على الطرفين اتفاق تتطلب الدعاوى  هذه مثل التسوية، وأن إجراءات

 .(11)واحد"

 لجنوبياخريطة توضح املناطق املتنازع عليها في بحر الصين 

ّ
 

 http://goo.gl/0D2LZC. 14/11/2016، ؟،  ما هو أساس الخالف حول بحر الصين الجنوبيعربي bbc: املصدر

http://goo.gl/0D2LZC
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ّاملبحث الثاني

ّاألمريكية في بحر الصين الجنوبي -الصينية  اتيجيةاالستّر 

مريكية في بحر سنحاول من خالل هذا املبحث التطرق إلى مضمون االستراتيجية الصينية األ 

 من خالل تطويرها لترسانتها الصين الجنوبي، و 
ً
 مالحظا

ً
 عسكريا

ً
ذلك بعد ما عرفت الصين صعودا

مع الواليات املتحدة  -الصراع حول النفوذ–ا أدى إلى تنامي العسكرية السيما في مجال القوة البحرية مم

 األمريكية في منطقة بحر الصين الجنوبي.

ّواستراتيجية التوسع اإلقليمي الصعود الصيني املطل  األول:

 يرى "جون مرشايمر" أن الصين هي معقل السياسة الواقعية في عالم ما بعد الحرب الباردة نظ
ً
را

هناك العديد ال يزال دولة و  13الحدود مع املليئة بالتهديدات،  فهي تشترك في طة بها و لطبيعة البيئة املحي

 على غرار نزاعهمن النزاعات حولها، 
ً
 1969، وروسيا 1962ا مع الهند حيث دخلت في حروب كثيرة سابقا

 في البحر الصين الجنوبي حول مجموعة من الجزر ت، و 1979ومع الفيتنام 
ً
 يحتل الصراع حاليا

ً
 كبيرا

ً
هديدا

 .(12)"لبة بهذه الجزر نظرا لتعدد الدول املطا

كما أن ، 2005، واملستورد الثاني في عام 2003كبر مستهلك للنفط منذ عام أصبحت الصين ثاني أ 

استهالك الطاقة من املرجح أن يرتفع بشكل كبير في املستقبل القريب حيث أن ثمانون في املائة من واردات 

مضيق تايوان إلى  ل إلى الصين عبر مضيق ملقا في بحر الصين الجنوبي )الذي يمتد منالنفط الصينية تص

الرئيس الصيني "هو جين تاو" الحاجة إلى ضمان حماية هذا املمر   في هذا اإلطار يصفمضيق ملقا(، و

ن كما أن ما يقلق نظرة الخبراء االستراتيجيي ،(13)"معضلة الصين: بحر الصين الجنوبي الحيوي باسم

ستراليا على حتى احاصرة للصين ممتدة من اليابان و البحريين في الصين هو وجود سلسلة من الجزر امل

ة للواليات التي تشكل ما يشبه أبراج الحراسة من خالل تواجد القوى البحريطول املحيط الهادي و 

كما عبر األدميرال  (14)"بر،هذا ما قد يمنع البحرية الصينية من الولوج إلى املحيط األكاملتحدة وحلفائها، و 

( من تزايد   global times"غلوبال تايمز"الصيني السابق "يانغ يي" عن تخوفه )في مقال له نشر في مجلة 

رتها عن الدفاع عن تلك املصالح، الهوة بين املصالح االقتصادية للصين املنتشرة عبر العالم وبين مقد

قتصادية في العالم إمكانياتها ووسائلها صالح الصين االويخش ى أن تتجاوز السرعة التي تتوسع فيها م

كيف يمكن إمكانية الصين حماية مواطنيها وأموالها في الخارج؟ و  يتساءل عن العسكرية في الدفاع، و 

 (15)"دة في حال شنت حربا على تايوان؟للصين الدفاع عن مصالحها أمام الواليات املتح

لبحرية من خالل بناء قواعد عسكرية للغواصات في مناطق تطوير قوتها اتسعى الصين إلى زيادة و 

يوازي قدرة  )أي بما 2020غواصة متطورة بحلول عام  80جنوب الصين وسباقها مع الزمن لحيازة 

ووفق تقديرات عسكرية صينية فإن الصين ستمتلك حتى ذلك الوقت ما يزيد على الواليات املتحدة(، 

كما دخلت أول حاملة  ،(16)"لصواريخ وأجهزة االتصال والتوجيها قطعة بحرية مزودة بأحدث أنواع 700

،  كما أكدت 2012فبراير عام  25طائرات صينية الخدمة في بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني يوم 
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أنها تبني حاملة طائرات ثانية فيما أشار تقرير للبنتاغون إلى أن  2015وزارة الدفاع الصينية في ديسمبر 

يعتبر قرار بكين الشروع و  (17)"سنة من امتالك عدد كبير من حامالت الطائرات 15ن خالل الصين ستتمك

الصينية التي كانت تاريخًيا  االستراتيجيةفي الحصول على حامالت الطائرات نقطة تحول مهمة في العقيدة 

 قائمة على أساس حماية الحدود وتحولت اآلن إلى حماية مصالحها في الخارج.

على طول  استراتيجيةرير ملكتب وزير الدفاع األمريكي "أن الصين تقوم ببناء عالقات كما أكد تق 

املمرات البحرية من منطقة الشرق األوسط إلى بحر الصين الجنوبي بطريقة توحى بأنها ال تعمل على 

 تحديد املواقع الدفاعية والهجومية لحماية مصالح الطاقة في الصين فحسب،  بل أيضا لخدمة أهداف

أمنية واسعة" كما تحشد قواتها العسكرية من القوة الجوية والبحرية في منطقة البر الرئيس ي لجزيرة 

وزيادة وجودها  Woody،  و قوم بإنشاء مهبط للطائرات العسكرية في جزيرة "وودي" Hainan"هاينان"

 .(18)"نقيب عن النفط وسفن مسح املحيطاتمن خالل منصات الت

 والذي يزيد عن لعسكري الصرغم تزايد اإلنفاق ا 
ً
غير أن الصين ال تريد الدخول %، 10يني سنويا

في سباق تسلح مباشر مع الواليات املتحدة  ملعرفتها املسبق بأخطاره على النمو االقتصادي في الصين،   

 كما استفادت الصين من أخطاء االتحاد السوفييتي الذي دخل في سباق للتسلح مع الواليات املتحدة مما

 وسقوطه في النهاية،  حيث بدى من محاولة تحقيق تكافئ عسكري طور مشروعه 
ً
أدى إلى إنهاكه اقتصاديا

تمد على اكتشاف الغير املتكافئة" تع االستراتيجيةالقادة الصينيون من خالل تقديم طريقة قائمة على "

نية تدخل الواليات املتحدة التي تزيد من قدراتها الدفاعية والهجومية لتجعل من إمكانقاط ضعف العدو، 

 .(19)"لفة كبيرة مما يحجمها عن التدخلذو تكيمية لحماية حلفاءها يكون أصعب و في النزاعات اإلقل

ّنفي املنطقة الحتواء الصيالواليات املتحدة  ةاستراتيجي ـاملطل  الثاني:

ألخيرة من حدة ا السنوات في املائة في 10-8بنسبة  السنوي  النموالهائل في  الصين زاد معدل 

ملطالبها في  الطبيعي بالتالي امليلميكية االقتصادية التي تعرفها، و الدينا لتغذية الطاقة موارد على الضغط

 اإلقليمية الدول  مع التوتر أيضا يثير مما قد الطاقة من احتياجاتها املتزايدة بحر الصين الجنوبي لتلبية

حيث تعتبر ، (20)وبروناي، وتايوان" والفلبين وفيتنام ماليزيا :متداخلة إقليمية مطالب لديها التي املجاورة

باعتباره قضية داخلية، وهو السيادية و  أراضيها من كجزء بأكمله الجنوبي الصين الصين مطالبها في بحر

غيرها من مطبوعات تجنب صحيفة جيش التحرير الصيني و موقف مشابه تجاه رؤيتها نحو تايوان، كما ت

 يوم قد وضعت الصين،  و (21)هذه املنطقة"الجيش الحديث عن 
ً
 الغرض،  لهذا 1992 عام فبراير 25 قانونا

 حين في للصين،  الداخلية املياه في الجنوبي الصين بحر تحويل اإلقليمي القانون  من 2 املادة تنص حيث

في  عليها عاملتناز  الصينية واملصالح السيادة عن تؤيد العمل العسكري للدفاع 14 و 10 و 8 املواد أن

 .(22)املياه"

 في الجزر املتنازع عليها دفع األراض ي استصالح االستراتيجية كما قامت الصين بعملية تسريع تنفيذ 

 "باراك األميركي الرئيس حيث قام الصين جنوب النزاع في بحر تعاطيها طريقة تغيير إلى املتحدة بالواليات

  وضوح بكل األراض ي الستصالح "بيجين" استراتيجية بتقييم أوباما"
ً

 الصين به تقوم مما قلقنا إن: "قائال
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 عضالتها واستعراض قوتها بسط ومحاولتها الدولية،  واألعراف بالقوانين التزامها عدم من بالضرورة نابع

 الهادي،  املحيط في األميركي األسطول  واالستسالم" كما حذر قائد الخضوع على الدول  بعض إلجبار

 سور " لتشييد األراض ي استصالح تستخدم الصين إن: "بقوله ريس" من الوضع القائم ها "هاري  األدميرال

 .(23)"الصين جنوب بحر في عليها املتنازع املناطق في" الرمال من عظيم

 خالف رئيس ي بين الصين و يوج 
ً
الشرقي يتمثل  الجنوبي الصين الواليات املتحدة في بحرد حاليا

 في اعتراض الصين
ً
الخالصة، في حين ترى  االقتصادية املنطقة في األمريكية املراقبة ةأنشط على أساسا

 للدول بحرية التحرك في مناطق أعالي البحار بما فيها املناطق تسمح البحار قانون  اتفاقية إن واشنطن

 سلمية، عسكرية بأنشطة القيام في الحق تشمل الحريات هذه الساحلية، للدول  الخالصة االقتصادية

ترى أن هذه األنشطة غير سلمية  عمليات املسح العسكري، ولكن الصينو  تشمل أعمال املراقبة والتي

 .(24)"ذا الخالف إلى العديد من الحوادثه وقد تستهدفها بشكل مباشر و 

 حسم يتم ولم عليها،  متنازع وجزره، مناطق الجنوبي الصين بحر أن املتحدة الواليات "وترى  

 بها تقوم أعمال أي البحر، وأن هذا في مكفولة الدولية املالحة فحرية ثم ومناآلن،  حتى بشأنها النزاع

  تمثل ال البحر هذا في األمريكية البحرية الوحدات
ً
  أو للصين تهديدا

ً
 أنها على التأكيد مع بسيادتها،  مساسا

 دوليال التحكيم خالل من حله ضرورة على تصر حيث النزاع، هذا في طرف حساب على لطرف تنحاز ال

 
ً
  لألرض الطبيعية املالمح على تقوم أن يجب السيادية املطالب كل وأن القوة، من بدال

ً
 ألحكام وفقا

  .(25)الدولي" القانون 

إن صوووووووورة الصوووووووين كقوووووووووة غيووووووور مهوووووووددة ملصووووووووالح الواليوووووووات املتحووووووودة تبووووووووددت بعووووووود سوووووووقوط االتحوووووووواد 

يها سوووووووووووعالعسووووووووووكري، و و السوووووووووووفيتي خاصووووووووووة مووووووووووع الطفووووووووووورة التووووووووووي شووووووووووهدتها الصووووووووووين فوووووووووووي املجووووووووووال االقتصووووووووووادي 

املحووووووووويط الهوووووووووادي، خاصوووووووووة فوووووووووي ظووووووووول وجوووووووووود نخبوووووووووة صوووووووووينية توووووووووؤمن بوووووووووأن لتكوووووووووون قووووووووووة إقليميوووووووووة فوووووووووي آسووووووووويا و 

 
ً
عليوووووووووه أخوووووووووذت العالقوووووووووات األمريكيوووووووووة للقووووووووووة األمريكيوووووووووة فوووووووووي قوووووووووارة آسووووووووويا، و دولوووووووووتهم يمكووووووووون أن تكوووووووووون بوووووووووديال

صوووووووووووويني، ال الجووووووووووويش نموووووووووووو حيووووووووووث أصووووووووووبحت قووووووووووووة  (26)الصووووووووووينية منحووووووووووى الصووووووووووراع فووووووووووي السوووووووووونوات األخيووووووووووورة،"

 الخطووووووووووور العسووووووووووكري  أمووووووووووام األميركيووووووووووون  يجووووووووووود أميركووووووووووا، ولووووووووووم تقلوووووووووووق النوويوووووووووووة والقووووووووووووة البحوووووووووووري،  وأسووووووووووطولها

 موووووووووووع سياسووووووووووتهم فووووووووووي اسووووووووووتخدموه مووووووووووا غووووووووووورار االحتوووووووووووواء، علووووووووووى باسوووووووووتراتيجية أكثووووووووور االلتووووووووووزام سووووووووووى  الصووووووووويني

 .(27)"نهياره تدريجياا إلى أدى مما عاما،  أربعين منذ الباردة الحرب السووفيتي أثناء االتحواد

 في البحري  لألمن الجديدة االستراتيجية ، عن2015 أغسطس في األمريكية الدفاع أعلنت وزارة 

 الصراع ردع البحار،  في املالحة حرية حماية: هي أهداف التي قامت على ثالثةو  الهادئ، واملحيط آسيا

 استراتيجيتها ستنفذ املتحدة الواليات أن الدولية، وأكدت واملعايير بالقانون  التقيد وتعزيزواإلكراه، 

 القوات من األقل على٪ 60 نشر سيتم حيث املحدد، موعدها في 2012 عام أعلنتها التي التوازن  إلعادة

 قائد البحرية األمريكية طالب ، وقد2020 عام بحلول  الهادئ واملحيط آسيا بمنطقة والجوية البحرية

  دوالر،  مليار 161 لتصل إلى ميزانيته في% 8 بزيادة
ً
 إلى األمريكية البحرية الوحدات زيادة ضرورة إلى مشيرا

 . (28)"وحدة 300
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حدودها اآلمنة مع قوى مجاورة دة عن شرق آسيا باملحيط الهادي و يعتبر انفصال الواليات املتح 

لقوة أن تركز مواردها على االعسكرية في عزلة استراتيجية، و  أضعف ميزتان ساهمتا في تكوين قوتها

البحرية من أجل إظهار القوة في مناطق عديدة، كما أن النجاح األمريكي في الحرب العاملية الثانية كان 

يعكس استخدام القوة البحرية من أجل القوة البرية، إن هذه امليزة تمكنها من السيطرة على امليزة 

ة إلى تحييد القوات البحرية ألي الساحلية واختراق املجال الجوي ألي دولة بما في ذلك الصين، باإلضاف

سنة القادمة، فمن  20هناك من يرى أن موارد التفوق سوف تستمر في وعزلها، و  دولة  عظمى منافسة 

على املحتل أن تستمر الشكوك االستراتيجية للصين اتجاه الواليات املتحدة بحكم أنها الوحيدة القادرة 

 . (29)"تهديد وحدة األراض ي الصينية

ّلثالثملبحث اا

ّمنطقة بحر الصين الجنوبيفي التحديات املستقبلية للتنافس اإلقليمي 

الواليات املتحدة األمريكية في بحر نافسة االستراتيجية بين الصين و بعد استعراضنا لطبيعة امل

الصين الجنوبي، سنحاول في ضوء مجموعة من التطورات استعراض عدد من التصورات حول مستقبل 

 الصيني في املنطقة. الصراع األمريكي

ّتأثير الصراع األمريكي الصيني على أمن املنطقة: املطل  األول:

أنها تمتلك  رغم الصينية تأخذ منحى دفاعي البحرية أن يعتقدون  الصينيون  القادة رغم أن معظم

 منغير أن جيرانها يرون أن قوتها هجومية، و املستقبل،  في بكثير ذلك من وأكثر قدرات هجومية كبيرة،

حيث أن ، (30)"العدوان في أي لحظة على عازمة بكين أن نستنتج أن املرجح من  جيشها مراقبة خالل

 املواقف قدراتها الدفاعية من خالل تعزيزي اإلقليم البحري عززت مواقفها و الصين والدول األخرى ف

  بوضوح تداخل املطالب، وهو ما يمثل لوجه في ظل وجها الدفاعية
ً
 التهديد تصورات بروز على مؤشرا

املنافسة على تعزيز املوارد الطاقوية بين جميع األطراف يمكن و القومي،  لألمن البحري  املجال املتبادل في

  .(31)"غياب قنوات فعالة إلدارة الصراعأن تتزايد في ظل 

حلفائها في املنطقة هو سعي الصين إلعالن محتمل ألكبر من قبل الواليات املتحدة و "إن التخوف ا 

 القرار هذا أن شك الصين الجنوبي على املدى الطويل، وال بحر في الجوي  الدفاع تحديد عن منطقة

ة إلى يؤدي سوف  قبل من وكذلك آسيا، شرق  جنوب دول  اتحاد ِقبل من عنيفة دبلوماسية فعل ردَّ

جميع  ر لكن الصين ستكون في موضع قوي في حالة استغالل الوضع الجديد، ما يجبو  املتحدة، الواليات

 يمنح الصين الذي يمكن أن مع السلطات الصينيةالتواصل الطائرات التي تستخدم هذا املجال الجوي 

 العواقب من قلق أو خوف أي دون  الجوي  الدفاع تحديد منطقة لفرض نفوذ أكبرخيارات و 

 .(32)"الدبلوماسية

ت فعالوووووووة للتعووووووواون جيرانهوووووووا هوووووووو غيووووووواب آليوووووووانيوووووووة توووووووأزم الوضوووووووع أكثووووووور بوووووووين الصوووووووين و إن موووووووا يعوووووووزز إمكا

خاصوووووووة فووووووووي املجووووووووال األمنوووووووي فووووووووي ظوووووووول انعوووووووودام أنظموووووووة للتعوووووووواون البحووووووووري بووووووووين الووووووودول الكبوووووووورى، حيووووووووث ظلووووووووت 
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الواليوووووووووات املتحووووووووودة قلقوووووووووة مووووووووون حريوووووووووة املالحوووووووووة الدوليوووووووووة، بينموووووووووا كوووووووووان قلوووووووووق الصوووووووووين الرئيسووووووووو ي هوووووووووو إمكانيوووووووووة 

 
ً
غيووووووووواب التعووووووووواون  التووووووووودخل الووووووووودولي فوووووووووي النزاعوووووووووات اإلقليميوووووووووة فوووووووووي بحووووووووور الصوووووووووين الجنووووووووووبي، واملالحووووووووو  أيضوووووووووا

ة إلووووووووى مواضوووووووويع أساسووووووووية الجموووووووواعي فووووووووي املجووووووووال البحووووووووري فووووووووي منطقووووووووة آسوووووووويا املحوووووووويط الهووووووووادي حتووووووووى بالنسووووووووب

 .(33)تغيب اإلجراءات املتعددة األطرافاإلنقاذ حيث مثل البحث و 

بالنسبة للواليات املتحدة فإن مصلحتها تكمن في ضمان وجود استراتيجي في املنطقة مما يجعلها 

 
ً
في نفس الوقت فهي تحتاج إلى تعاون الدول ن أي قوة للهيمنة على املنطقة، وكل محاولة متقزم عسكريا

اإلقليمية املؤثرة التي ستوفر للقوات األمريكية وجود متقدم على غرار الدور الذي تقوم به اليابان بعد 

عبر تواجد  برونايا وسنغافورة و الحرب الباردة، كما توصلت إلى عقد اتفاقيات تعاون مع اندونيسي

 للصينقواعده
ً
 بحريا

ً
 وخفور البحريوة القووات تسواعد اليووم األمريكية فالبحريوة، (34)"ا مما يشكل تطويقا

 فوي القرصونة مون للحود مشوتركة قووة تكووين فوي وإندونيسيا وسنغافورة مون ماليزيا كول فوي السوواحل

 باملسواعدة  األمريكية اآلسيان تتمسوك جعول موا وهوذا،  يس يباألرخبيل اإلندون املحيطوة ملقوا  وامليواه مضويق

املسوواعدة في  التمسوك بهووذه اآلسيان فوي تسوتمر وقود، خاصة بصورة القرصنة مكافحة مجال في

 في بفعالية القيام على وال إندونيسيا لديها القدرة اآلن ال ماليزيووا حووتى أنووه اعتبار علووى وذلووك، املسووتقبل

 .(35)"بها الخاصة والسواحل املضيق مراقبة

أساليبها قد تتغير  لكن تتغير،  ال الهادئ املحيط في أمريكا لتدخل االستراتيجية رغم أن الضرورات

في املستقبل البعيد، حيث ال يوجد ضمان في استمرار وجود تدخل مباشر للواليات املتحدة خاصة في ظل 

 في املالية التياالقتصادية و األزمات 
ً
 السنوات يشهدها االقتصاد األمريكي، مما يضطرها لالنتقال تدريجيا

 الحلفاء إلى املسؤولية إسناد يعني تكلفة، وهذا وأقل مباشرة غير بطرق  سلطتها فرض نحو املقبلة

 .(36)واليابان" الجنوبية وكوريا وتايوان الفلبين مثل اإلقليميين

ّحوالت الراهنةمستقبل املنطقة في ظل الت املطل  الثاني:

هناك من يرى أن استمرار الوضع الحالي ينذر بوجود صدام مباشر بين الواليات املتحدة والصين 

 هذا في الصين تحرك من الهدف يكون  أن من حقيقية في املستقبل البعيد، خاصة في ظل وجود مخاوف

الصين،  هذه  جنوب بحر على حةاملال  حرية تقييد هو الواقع األمر وسياسة اإلكراه أساليب بإتباع االتجاه

 2004النظرة التشاؤمية كانت بارزة بشكل واضح لدى وزارة الدفاع األمريكية من خالل تقرير لها سنة 

 :(37)الصين" قبل من لهجمات محتملة سيناريوهات حيث تم وضع ثالثة

 األمريكية القوات بهدف منع وصول مساعدات من اليابان من أجزاء تهاجم قد الصين -1

 . وتايوان الصين بين اشتباك وقوع حال في وجودة في اليابانامل

  .Senkaku  سينكاكو جزر  على لالستيالء عسكري  بعمل تقوم قد الصين -2

 .الشرقي الصين بحر في مصالحها لتأمين تتحرك قد الصين -3
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إن نظرة صانع القرار األمريكي املتشائمة ترجع لعدة أسباب منها وجود حوادث سابقة في بحر 

تتبعها من  ين الجنوبي تكاد تكون متكررة بين الطرفين أدت في كثير من األحيان إلى زيادة التوتر يمكنالص

 :خالل األحداث التالية

اصطدمت طائرة تجسس أمريكية بطائرة مقاتلة صينية فوق األجواء الدولية لبحر  1996في أفريل  

في مطار "هنان" الصيني بينما سقطت املقاتلة الصين الجنوبي، حيث تمكنت الطائرة األمريكية من الهبوط 

 (38)الصينية في البحر حيث أدت هذه الحادثة إلى توتر كبير بين البلدين ."

 ussقامت غواصة صينية بمطاردة السفينة الحربية األمريكية "كيتي هوك"  2006في نوفمبر  

kitty hawk 2007في نوفمبرها، وفزازية ضمن مرمى طوربيداتحيث ظهرت على السطح بصورة است 

اع رفضت الصين دخول املجموعة الضاربة للناقلة "كيتي هوك" إلى ميناء "هونغ كونغ" على الرغم من ارتف

تحرشت مجموعة سفن صينية بسفينة املراقبة  2009في مارس مستوى البحر وتدهور الطقس، و

ل مي 12الصين الجنوبي على بعد أثناء إجراء عملياتها في بحر  uss impeccableاألمريكية "إمبيكابل" 

 .(39)"خارج الحدود اإلقليمية الصينية

 أقامتها التي ،(40)"الصناعية الجزر  من مجموعة من بالقرب أمريكية مرت مدمرة 2015 نوفمبر في 

 بكين في األمريكي مما جعل الصين تستدعي السفير عليها، املتنازع "سبارتلي" جزر  من بالقرب الصين

 غير بطريقة الصينية اإلقليمية املياه األمريكية املدمرة دخول  على اللهجة شديد ًجاله احتجا وقدمت

 .(41)"مشروعة

 لطائرة" آمن غير" باعتراض الصين األميركية الدفاع اتهمت وزارة 2016 شهر يونيو في مطلع 

 ملشارا الشهر مطلع مقاتلة طائرات نشرت قد الصين الصين، وكانت جنوب بحر فوق  عسكرية استطالع

 املتناَزع الصينية أمام الجزر  املالحة حرية عمليات بتنفيذ املتحدة الواليات قيام خلفية على أيًضا إليه

 .(42)الصين" جنوب بحر في عليها

إيجابية مع  ترامب" ال يحمل نظرة تفاؤلية لعالقات جدير بالذكر أن الرئيس األمريكي "دونالدو  

 إلى الجمركية التعرفة زيادة نيته بقة في حملته االنتخابية حول أن أعطى وعود ساالصين، حيث سبق له و 

  بتايوان االعتراف الصينية، ورفض البضائع على% 45 نسبة
ً
. كما (43)"الشعبية الصين جمهورية من جزءا

 املشترك الدفاع معاهدة من الخامسة باملادة تلتزم واشنطن " أنجيمس ماتيس"أكد وزير الدفاع األمريكي 

 تحت هي التي الشرقي الصين بحر في الجزر  على تنطبق املادة وأن،  عسكري  هجوم أي ضد يابانال لحماية

 الخبراء يحذر الحرب، كما إلى مدعاة يكون  قد الرفض هذا الصين، ولعل بها وتطالب اليابان سيطرة

 .(44)الصينيون"

ينية زاد من ارتباط رغم ما ذكرناه سابقا، إال أن هناك من يرى أن تنامي القوة االقتصادية الص

 من ليابان، انطقة بالصين باستثناء تايوان و دول امل
ً
حتى أن حليفتي الواليات املتحدة التقليديتين بدال

تخوفها من صعود الصين أخذتا في االقتراب منها على حساب عالقاتها مع الواليات املتحدة، كما أنه ال 

 للتفوق الصيني الواضح في املجال العسكري حتى توجد إشارة قوية على سباق التسلح في املنطقة نظر 
ً
ا
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ا مركز القوة أصبحت املواقف في صالح الصين مقارنة بالواليات املتحدة، إذ أصبح ينظر للصين على أنه

 .(45)"الجديد في املنطقة

 فووووووووووي إمكانيووووووووووة  
ً
كمووووووووووا أن وجووووووووووود هووووووووووواجس أمنيووووووووووة مشووووووووووتركة بووووووووووين الصووووووووووين و جيرانهووووووووووا تتمثوووووووووول أساسووووووووووا

 مووووووووون مقربوووووووووة علوووووووووى ذلوووووووووك فوووووووووي بموووووووووا شووووووووورق و جنووووووووووب بحوووووووووار الصوووووووووين،   فوووووووووي تحووووووووودث التوووووووووي القرصووووووووونة هجموووووووووات

 فوووووووووي القرصووووووووونة حووووووووووادث جميوووووووووع مووووووووون٪ 75بحووووووووووالي  آسووووووووويا شووووووووورق  سووووووووواهمت منطقوووووووووة جنووووووووووب)ملقوووووووووا  مضووووووووويق

حيوووووووووووث تتميوووووووووووز القرصووووووووووونة الحديثوووووووووووة بوووووووووووالتنظيم الجيووووووووووود إذ يسوووووووووووتخدم الكثيووووووووووور منهوووووووووووا  ( العوووووووووووالم أنحووووووووووواء جميووووووووووع

هووووووووذا مووووووووا يحووووووووتم علووووووووى الصووووووووين صوووووووواروخية و  قووووووووذائفو  أوتوماتيكيووووووووة،  وأسوووووووولحة ومسدسووووووووات قنابوووووووول حارقووووووووة

التنسوووووووووويق األمنووووووووووي املشووووووووووترك بحكووووووووووم أن التهديوووووووووودات تمووووووووووس جوووووووووواورة لهووووووووووا بنوووووووووواء آليووووووووووات للتعوووووووووواون و الوووووووووودول املو 

 .(46)"ف من حدة التوتر بين دول املنطقةجميع األطراف، مما قد يخف

 من بالنسبة للقوة العسكرية الصينية، يمكننا القول أن القوة البحرية الصينية أق 
ً
ل اعتداال

القوة البرية، ألنه رغم امتالكها لترسانة متعددة غير أنها ال تستطيع التواجد في كل األماكن، كما أن 

أهدافها املعلنة قائمة على حماية التجارة، فهي ال تستطيع تهديد الحرية البحرية إذ تتالءم القوة البحرية 

تمتلك الثقة الكافية عندما يتعلق بالبحر، فهي ال تزال  ال ال ترغب في الخسائر الفادحة،  و مع الدول التي 

كما أنه من غير املرجح أال تكون لدى الصين نوايا ملهاجمة  .(47)"آمنة إقليميا غير برية قوة أنها تفكر في

 حاملة الطائرات األمريكية على اإلطالق، فالصين ليست قادرة بعد على تحدي الواليا
ً
ت املتحدة عسكريا

لكنها تهدف إلى خلق "الردع" عبر حشد قواتها البحرية في مناطق نفوذها البحري على ، و بشكل مباشر

باإلضافة إلى الواليات املتحدة األمريكية ما أثير على سلوك القوى اإلقليمية، املستوى اإلقليمي بهدف الت

 قبل الدخول في مناطق نفوذهايجعلها تفكر كثي
ً
 .(48)"را

ّخاتمة:ال

أن التحرك الصيني املتصاعد في منطقة بحر الصين الجنوبي ناتج عن ثقة في  في األخير، نستنتج

النفس تعززت بتنامي قوتها العسكرية خاصة في املجال البحري بالتوازي مع النمو الكبير لالقتصاد 

 أن املرجح منفي العالم، و  للنفط مستهلك أكبر ثاني الصين الصيني في العقد املاض ي، حيث أصبحت

 النفط واردات من املائة في القريب حيث أن ثمانون  املستقبل في كبير بشكل االستهالك يرتفع هذا

 الجنوبي . الصين بحر في ملقا مضيق عبر الصين إلى تصل الصينية

أن الصينية تأخذ منحى دفاعي، غير  القوة البحرية أن يعتقدون  الصينيين القادة رغم أن معظم

هذا من شأنه أن يخلق مخاوف اإلنفاق العسكري في الصين، و جة تزايد نتي جيرانها يرون أن قوتها هجومية

كبيرة لدى دول املنطقة خاصة مع وجود النزاع الحالي على الجزر مع عدة دول و في ظل غياب تام آلليات 

فعالة للتعاون األمني أو أنظمة للتعاون البحري بين الدول اإلقليمية. أما بالنسبة للواليات املتحدة، فإن 

 كل محاولة من أي قوة 
ً
مصلحتها تكمن في ضمان وجود استراتيجي في املنطقة مما يجعلها تقود عسكريا

 للهيمنة على املنطقة في نفس الوقت تحتاج إلى تعاون الدول اإلقليمية املؤثرة.
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حلفائها في املنطقة، هو سعي الصين إلعالن محتمل كبر من قبل الواليات املتحدة  و إن التخوف األ

 سوف القرار هذا أن شك الصين الجنوبي على املدى الطويل، وال بحر في الجوي  الدفاع تحديد طقةمن

ة إلى يؤدي بحر  حول حرية املالحة في نفس الوقت، من املستبعد أن تقوم الصين  بتقييد قوية. و فعل ردَّ

كن إمكانية فرض رغم املخاوف األمريكية، ألن االقتصاد الصيني قائم على التصدير، ول جنوب الصين

ة الصدام بين كما أن  إمكانيا يمنحها تفوق استراتيجي كبير، منطقة الدفاع الجوي واردة بشكل كبير مم

 في ظل شكل النظام الدولي باإل الواليات املتحدة و 
ً
ضافة إلى التبعات الكبيرة له، الصين مستحيلة حاليا

 الكتظاظ بحر الصو 
ً
ين الجنوبي بالسفن العسكرية لكال الطرفين لكنه في نفس الوقت غير مستحيل نظرا

 باإلضافة إلى دول اإلقليم حيث وقعت العديد من الحوادث.
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